
 

Plenārsesija  īsumā.  Strasbūra,  2021.gada  4.-7.
oktobris
 
ES un ASV attiecības: EP deputāti apspriedīs partnerības nākotni  
Otrdienas rītā Eiropas Parlaments apspriedīs transatlantiskās partnerības izredzes,
vajadzību pēc lielākas ES autonomijas, kā arī pārdomās to, kā sadarboties ar Baidena
administrāciju.
 
 
Ungārijas un Polijas atveseļošanās plāni: EP deputāti prasīs
skaidrību 
Trešdien EP deputāti iztaujās komisārus Dombrovski un Džentiloni par Ungārijas un
Polijas joprojām neapstiprinātajiem nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem.
 
 
Enerģijas cenu pieaugums: EP deputāti apspriedīs, kā ierobežot tā
ietekmi 
Gāzes cenas pieaug un EP deputāti ir noraizējušies par iespējamu krīzi. Parlaments,
Padome un Komisija apspriedīs pasākumus tās risināšanai.
 
 
EP deputāti apspriedīs ES un Baltkrievijas attiecības 
Parlaments apspriedīs situāciju Baltkrievijā, vairāk nekā gadu pēc viltotajām
prezidenta vēlēšanām un kopš sākusies nežēlīgā protestu apspiešana.
 
 
Parlaments spriedīs par ES turpmāko kiberaizsardzības stratēģiju 
Otrdien deputāti apspriedīs ES kiberdrošības politiku un to, kā nostiprināt tās militāros
un civilos aspektus.
 
 
Parlaments prasīs sasniegt ES mērķi līdz 2050. gadam pilnībā
novērst nāves uz autoceļiem 
EP deputāti plāno pieprasīt stingrākus satiksmes drošības pasākumus, lai līdz 2050.
gadam nāves gadījumu skaits uz Eiropas ceļiem saruktu gandrīz līdz nullei.
 
 
Sieviešu un bērnu aizsardzība pret intīmā partnera vardarbību pēc
šķiršanās 
Tiesāšanās par bērnu aizgādību ir dzimumbalstītas vardarbības veids, ja vardarbīgi
partneri to izmanto, lai turpinātu kaitēt saviem upuriem, teikts rezolūcijas projektā.
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Tūrisms: secinājumi no 2021. gada brīvdienu sezonas 
Tūrisma nozare bija viena no tām, ko pandēmija skāra vissmagāk. EP deputāti
atskatīsies uz 2021. gada tūrisma sezonā gūto pieredzi un izvērtēs ES digitālā Covid
sertifikāta efektivitāti.
 
 
EP deputāti prasīs pastiprināt ES cīņu pret dezinformāciju sociālajās
platformās 
Parlaments debatēs ar Komisiju otrdien mudinās ES plānojot ES politiku visās jomās
vairāk ņemt vērā ārvalstu iejaukšanos.
 
 
Citi jautājumi 
EP darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-10-04
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-10-04
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/home
http://www.epnewshub.eu


ES un ASV attiecības: EP deputāti apspriedīs
partnerības nākotni 
 
Otrdienas rītā Eiropas Parlaments apspriedīs
transatlantiskās partnerības izredzes, vajadzību pēc
lielākas ES autonomijas, kā arī pārdomās to, kā
sadarboties ar Baidena administrāciju.
 
Sagaidāms, ka debatēs EP deputāti runās par to, ka transatlantisko partnerību ietekmējusi ASV
un  NATO karavīru  izvešana  no  Afganistānas,  kā  arī  vajadzību  stiprināt  ES  stratēģisko
autonomiju un aizsardzības spējas. Visticamāk, tiks apspriests arī nesen izziņotais darījums ar
“AUKUS” zemūdenēm.
 
Rezolūcijas projektā,  par  kuru balsos otrdien,  tiek prasīta koordinēta ES un ASV nostāja
attiecībā pret  Krieviju  un Ķīnu,  kā arī  ciešāka sadarbība tīras  enerģijas  un pētniecības,
attīstības un inovāciju  jomās,  kā arī  cīņā pret  terorismu.
 
Plkst. 12.00 Parlamenta Dafnes Karuanas Galicijas vārda nosauktajā preses konferenču zālē
notiks preses konference ar ziņotāju Tonino Pikulu (S&D, Horvātija).
 
Vispārēja informācija
 
Rezolūcijā par ES un ASV attiecību nākotni, kas tika pieņemta pagājušā gada jūlijā, Ārlietu
komitejas  deputāti  pauda  cerību,  ka  Džo  Baidena  ievēlēšana  sniegs  jaunu  impulsu
transatlantiskajām attiecībām, ES un ASV sadarbojoties kā līdzvērtīgiem partneriem. Šajā
ziņojumā EP deputāti pauda gandarījumu par ASV apņemšanos ievērot noteikumos balstītu
daudzpusēju starptautisko kārtību, kā arī lēmumu atkal pievienoties Parīzes nolīgumam un
Pasaules Veselības organizācijai.
 
Debates: otrdien, 5. oktobrī 
 
Balsojums: rezultāti trešdien, 6. oktobrī
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija (rezolūcija)
Ziņotājs Tonino Pikula (S&D, Horvātija)
EP izpētes dienests: The situation in Afghanistan: Essential benchmarks for EU engagement,
17.09.2021
EP izpētes dienests: Advancing democracy in the world: EU-US Explainer, 28.07.2021
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178


Ungārijas un Polijas atveseļošanās plāni: EP
deputāti prasīs skaidrību
 
Trešdien EP deputāti iztaujās komisārus Dombrovski un
Džentiloni par Ungārijas un Polijas joprojām
neapstiprinātajiem nacionālajiem atveseļošanas un
noturības plāniem.
 
EP vaicās par kavēšanās iemesliem un Komisijas plāniem abu plānu apstiprināšanai. Polijas
atveseļošanas plāna apstiprināšanas termiņš bija 3. augusts, bet Ungārijai — 30. septembris.
 
 
Ņemot  vērā  bažas  par  tiesiskuma  situāciju  abās  valstīs,  deputāti,  visticamāk,  vēlēsies
pārliecību, ka ES finanšu intereses tiks pienācīgi aizsargātas un ieviests stabils kontroles
mehānisms.
 
Debates: trešdien, 6. oktobrī
 
Papildu informācija
EP izpētes dienests: Recovery and Resilience Plans - state of play (September 2021)
Atveseļošanās un noturības plānu tīmekļa vietne
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http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


Enerģijas cenu pieaugums: EP deputāti
apspriedīs, kā ierobežot tā ietekmi
 
Gāzes cenas pieaug un EP deputāti ir noraizējušies par
iespējamu krīzi. Parlaments, Padome un Komisija
apspriedīs pasākumus tās risināšanai.
 
Trešdienas rītā EP deputāti uzklausīs Eiropas Komisijas un Padomes viedokli par iespējamiem
risinājumiem attiecībā uz enerģijas cenu kāpumu Eiropā — augstā pieprasījuma un zemo
krājumu dēļ dalībvalstīs.
 
Eiropas Komisija jau paziņojusi, ka dalībvalstis varētu izmantot ieņēmumus no ES emisijas
kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS), lai mazinātu augošo cenu ietekmi, jo īpaši lai ierobežotu
šīs tendences sociālās sekas. Šajā saistībā ES pašlaik tiek veidots sociālais fonds, kas būs
daļa no gaidāmo klimata jomas tiesību aktu kopuma.
 
Debates: trešdien, 6. oktobrī 
 
Papildu informācija
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli žurnālistiem
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP deputāti apspriedīs ES un Baltkrievijas
attiecības
 
Parlaments apspriedīs situāciju Baltkrievijā, vairāk nekā
gadu pēc viltotajām prezidenta vēlēšanām un kopš
sākusies nežēlīgā protestu apspiešana.
 
Vairāk nekā gadu pēc prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanas Baltkrievijā, neraugoties uz
atkārtotiem starptautiskās  sabiedrības  aicinājumiem uz  dialogu,  nav  pazīmju,  ka  varētu
mazināties  Baltkrievijas  režīma  visaptverošās,  nežēlīgās  represijas  pret  opozīciju,
neatkarīgajiem  plašsaziņas  līdzekļiem  un  pilsonisko  sabiedrību.
 
Kopš vasaras sākuma Baltkrievijas varas iestādes, kuras vada diktators Aleksandrs Lukašenko,
arī novirzījušas ievērojamu skaitu migrantu uz Polijas, Lietuvas un Latvijas robežām — simtiem
cilvēku aizturēti pēc nelikumīgas ienākšanas ES teritorijā. Ar ES un tās struktūru palīdzību ir
veikti  ārkārtas pasākumi,  tostarp arī  izsludinot  ārkārtas stāvokļus,  lai  pastiprinātu robežu
aizsardzību.
 
Nesen netālu no Polijas un Baltkrievijas robežas tika atrasti miruši četri migranti no Irākas.
Otrdienas rītā EP deputāti šīs dramatiskās norises apspriedīs ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu
Borelu, runājot arī par to, kā reaģēt uz Baltkrievijas rīcību un provokācijām. Trešdien EP balsos
par rezolūciju.
 
 
 
Debates: otrdien, 5. oktobrī 
 
Balsojums un rezultāti: ceturtdien, 7. oktobrī
 
Papildu informācija
Eiropas Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par Baltkrieviju

Plenārsesija

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

6 I 12

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Parlaments spriedīs par ES turpmāko
kiberaizsardzības stratēģiju
 
Otrdien deputāti apspriedīs ES kiberdrošības politiku un
to, kā nostiprināt tās militāros un civilos aspektus.
 
Jūlijā pieņemtajā ziņojumā Ārlietu komiteja uzsvēra, ka ES dalībvalstīm ir ciešāk jāsadarbojas
kiberaizsardzības spēju jomā un operatīvajā darbībā. Deputāti  prasīja,  piemēram, kopīgi
reaģēt uz kiberuzbrukumiem vai noteikt kopīgas sankcijas trešo valstu atbalstītām hakeru
grupām.
 
Atšķirībā no citām aizsardzības jomām, kibertelpas infrastruktūra galvenokārt pieder privātiem
uzņēmumiem, kas atrodas ārpus ES. Tādējādi ES dalībvalstis ir rūpnieciski un tehnoloģiski
atkarīgas no trešajām pusēm. Tāpēc Eiropas Savienībai jākļūst tehnoloģiski neatkarīgākai,
jāievieš inovācijas un vairāk jāiegulda kiberaizsardzības spējās un personālā.
 
Par ziņojumu balsos trešdien, rezultāti būs zināmi ceturtdien.
 
Debates: otrdien, 5. oktobrī 
 
Balsojums: rezultāti ceturtdien, 7. oktobrī
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Urmazs Paets (Renew, Igaunija)
EP izpētes dienests: Recent cyber-attacks and the EU's cybersecurity strategy for the digital
decade, 02.06.2021
EP izpētes dienests: EU cyber sanctions: Moving beyond words, 25.09.2020
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par kiberdrošību
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0234_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cybersecurity_19501_pk


Parlaments prasīs sasniegt ES mērķi līdz 2050.
gadam pilnībā novērst nāves uz autoceļiem
 
EP deputāti plāno pieprasīt stingrākus satiksmes drošības
pasākumus, lai līdz 2050. gadam nāves gadījumu skaits uz
Eiropas ceļiem saruktu gandrīz līdz nullei.
 
EP  ierosinājumu  vidū  ir,  piemēram,  ātruma  ierobežojums  līdz  30  km/h,  kā  arī  pilnīga
neiecietība  pret  transportlīdzekļu  vadīšanu  alkohola  reibumā.
 
Rezolūcijas projektā, par kuru deputāti debatēs pirmdien un balsos otrdien,
 
atzīmēts, ka ik gadu aptuveni 22 700 cilvēku zaudē dzīvību uz ES ceļiem un aptuveni 120 000
cilvēku gūst smagas traumas. Pēdējos gados ir apstājies progress virzībā uz bojāgājušo skaita
samazināšanu un nav sasniegts ES mērķis no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt uz ES
ceļiem bojāgājušo skaitu.
 
Lai  labotu  šo  situāciju,  deputāti  aicinās  vairāk  ieguldīt  ceļu  satiksmes  drošībā,  noteikt
maksimālo standarta ātrumu 30 km/h apdzīvotās vietās un teritorijās, kur ir liels riteņbraucēju un
gājēju skaits, kā arī paredzēt paredzēt pilnīgu neiecietību pret transportlīdzekļu vadīšanu
alkohola reibumā.
 
Debates: pirmdien, 4. oktobrī 
 
Balsojums: rezultāti trešdien, 6. oktobrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES ceļu satiksmes drošības politikas satvaru 2021.–2030. gadam
EP ziņotāja Elena Kontura (Kreiso grupa, Grieķija)
EP Izpētes dienesta materiāls par ceļu satiksmes drošību ES
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540


Sieviešu un bērnu aizsardzība pret intīmā
partnera vardarbību pēc šķiršanās
 
Tiesāšanās par bērnu aizgādību ir dzimumbalstītas
vardarbības veids, ja vardarbīgi partneri to izmanto, lai
turpinātu kaitēt saviem upuriem, teikts rezolūcijas projektā.
 
Paredzams, ka Parlaments otrdien balsos par rezolūciju, kurā paudīs “visstingrāko nosodījumu”
visu veidu dzimumbalstītai vardarbībai, vardarbībai ģimenē un vardarbībai pret sievietēm.
Tekstā dalībvalstis aicinās steidzami risināt intīmo partneru vardarbības pieaugumu Covid-19
pandēmijas laikā un nodrošināt cietušajiem pienācīgu tiesisko aizsardzību, efektīvas tiesu
sēdes, ierobežošanas rīkojumus, patversmes, konsultācijas un finansiālu atbalstu.
 
Apzinoties  nopietnās  sekas,  ko  var  nodarīt  intīmo  partneru  vardarbība  pēc  šķiršanās,
smagākajos gadījumos beidzoties ar sievietes vai bērna slepkavību, EP deputāti uzsver, ka,
nosakot aizgādības un apmeklējuma tiesības, galvenajam kritērijam ir jābūt bērna interesēm un
sieviešu un bērnu pasargāšanai no vardarbības.
 
Debates: pirmdien, 4. oktobrī
 
Balsojums: rezultāti trešdien, 6. oktobrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekmi uz sievietēm un
bērniem
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (14.07.2021)
Ziņotāja Luīza Redžimenti (EPP, Itālija)
Ziņotāja Elena Kontura (Kreiso grupa, Grieķija)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07914/custody-rights-protecting-women-and-children-from-violence-is-paramount
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home


Tūrisms: secinājumi no 2021. gada brīvdienu
sezonas
 
Tūrisma nozare bija viena no tām, ko pandēmija skāra
vissmagāk. EP deputāti atskatīsies uz 2021. gada tūrisma
sezonā gūto pieredzi un izvērtēs ES digitālā Covid
sertifikāta efektivitāti.
 
EP deputāti  vēlas,  lai,  beidzoties 2021.  gada vasaras sezonai,  Komisija izvērtētu,  vai  ES
pasākumi, lai atjaunotu drošu ceļošanu ES un arī starp ES un trešām valstīm ir bijuši pietiekami
efektīvi.  Viņus īpaši interesē digitālā ES Covid sertifikāta ieviešana un Covid-19 higiēnas
zīmoga izveide Eiropas tūrisma uzņēmējiem, ko Eiropas Parlaments prasīja 2021. gada martā.
 
Debatēs otrdienas vakarā deputāti arī lūgs Komisiju sniegt jaunākos datus par tūrisma nozarei
sniegto atbalstu, un vaicās, kādas turpmākas darbības būtu nepieciešamas, lai turpinātu sniegt
šo atbalstu un veicinātu mazo un vidējo uzņēmēju piekļuvi ES finansējumam.
 
Debates: otrdien, 5. oktobrī
 
Papildu informācija
Mutiskais jautājums: Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana,
tuvojoties vasaras sezonas nobeigumam
Paziņojums presei: EP deputāti prasa atjaunot “drošu un tīru” tūrismu (25-03-2021)
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EP deputāti prasīs pastiprināt ES cīņu pret
dezinformāciju sociālajās platformās
 
Parlaments debatēs ar Komisiju otrdien mudinās ES
plānojot ES politiku visās jomās vairāk ņemt vērā ārvalstu
iejaukšanos.
 
EP  īpašā  komiteja  attiecībā  uz  ārvalstu  iejaukšanos  ES  demokrātiskajos  procesos  ir
konstatējusi, ka, lai gan gaidāmajā Digitālo pakalpojumu likumā tiks pastiprinātas prasības
tiešsaistes platformām apkarot nelikumīgu saturu un radīt drošāku un uzticamāku tiešsaistes
vidi, dažādie ES politikas veidotāji joprojām nesadarbojas savā starpā, lai atklātu uzbrukumu un
dezinformācijas modeļus.
 
Tāpēc EP deputāti virknē jautājumu mudinās Komisiju apsvērt, vai tiesību akti vienā politikas
jomā citur varētu radīt neaizsargātību pret dezinformāciju citās politikas jomās.
 
Aicinot uz lielāku koordināciju un sadarbību ES un dalībvalstu līmenī, EP deputāti  savos
jautājumos norāda virkni problēmu, kas ES būtu jārisina, tostarp dezinformācijas un naida runas
pārbaudi  citās  valodās,  ne tikai  angļu,  datu  pastarpināšanu un algoritmu pārredzamības
regulēšanu,  medijpratības izplatīšanu un kvalitatīva  mediju  satura  veicināšanu.
 
Debates: otrdien, 5. oktobrī
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Citi jautājumi
 
EP darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 

ES un Taivānas attiecības:  EP deputāti  pieprasīs ciešāku partnerību.  Debates
otrdien,  5.  oktobrī 
Arktika: EP deputāti aicina uz konstruktīvu starptautisko sadarbību reģionā, Debates
otrdien, 5. oktobrī 
Mākslīgā intelekta izmantojums policijas darbam: EP ierosinās vadlīnijas. Debates
pirmdien, 4. oktobrī, balsojums otrdien, 5. oktobrī 
ES patvēruma aģentūra: EP deputāti paplašinās līdzšinējā patvēruma atbalsta biroja
pilnvaras un resursus. Debates ceturtdien, 7. oktobrī 
EP pieprasīs  pasākumus  personu  ar  invaliditāti  tiesību  aizsardzībai.  Debates
pirmdien,  4.  oktobrī 
Politikas  reforma,  lai  apkarotu  kaitniecisku  nodokļu  praksi.  Debates  trešdien,
balsojums  ceturtdien 
EP izvērtēs ES ārpusbudžeta trasta fondus un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā.
Debates otrdien, 5. oktobrī, balsojums trešdien, 6. oktobrī 
Prasīs ES rīcību, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos pasaulē.
Debates pirmdien, 4. oktobrī, balsojums otrdien, 5. oktobrī 
Tigraja:  EP deputāti  apspriedīs spriedīs par  atbalstu Etiopijai.  Debates otrdien,
balsojums ceturtdien 
Cilvēktiesību pārkāpumi Mjanmā, Ruandā un ASV, Teksasā. Debates un balsojumi
ceturtdien, 7. oktobrī 
Banku savienība — 2020. gada pārskats 
Vides aizsardzība: Orhūsas regula 
Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā: novērtējums un nākamie soļi
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